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Prostaatkanker en radiotherapie
In blijvende evolutie…



Laag risico:
– PSA < 10 en Gleason < 7 en T1-2

Intermediair risico
Hoog risico:

– PSA > 20 of Gleason > 7 of T3-4

Indeling prognostische groepen



Heelkunde: radicale prostatectomie
Radiotherapie:

–Externe radiotherapie
–Brachytherapie

Active Surveillance
Hormonale therapie

Therapie



Maakt gebruik van ioniserende stralen
Vernietigen van kwaadaardige cellen           minimaliseren van de schade 
aan gezonde weefsels
Target = DNA

Wat is radiotherapie?



Wat is radiotherapie?

↑ RT dosis ↓ RT dosis

↑ tumorcontrole ↓ tumorcontrole

↑ gezond weefsel toxiciteit ↓ gezond weefsel toxiciteit



Weinig plasklachten
Voor het vroegtijdig prostaatcarcinoom

– T1-2 (kleine tumor in de prostaat zelf)

– PSA < 20
– Gleason score <= 7
– Prostaatvolume max 50 cc

Brachytherapie



Radio-actieve Iodium-125 zaadjes

Brachytherapie



Brachytherapie



Primair
Postoperatief
Bij lokaal herval
Palliatief

– Prostaat
– Uitzaaiingen bij symptomen

Externe radiotherapie



Externe radiotherapie
Conventionele radiotherapie (2D)



Externe radiotherapie
Conformele radiotherapie (3D)/IMRT



Externe radiotherapie
Vandaag: VMAT

Intensiteitsgemoduleerde ARC therapie



Voorbereiding: 1. simulatie



CT en NMR in bestralingshouding



Voorbereiding: intekening
doelvolumes, kritische structuren, MRI



Voorbereiding: 2. intekening/planning



Voorbereiding: planning



Voorbereiding: 3. de patiënt
Blaas- en darmvoorbereiding

Lege endeldarm

Gevulde blaas



Behandeling: correcte positionering
Surface scanning



Behandeling: correcte positionering
Cone beam CT



Behandeling: correcte positionering
ExacTrac systeem

Thermale surface scanning



Behandeling: correcte positionering
ExacTrac systeem

X-ray tracking



Behandeling



Nieuwe beeldvorming: CT/NMR

Nieuwe bestralingstechnieken: VMAT

Betere positionering: CBCT, surface scanning, tracking

(R) Evolutie in techniek

Nauwkeuriger intekening doelvolume, risico-organen

Maximale dosis tumor, minder dosis gezonde weefsels

Nauwkeuriger bestraling, nauwere marges



Dosisescalatie: hogere dosis thv de tumor

Beter sparen van de risico-organen

Hypofractionatie

Stereotaxie = extreme hypofractionatie

(R) Evolutie in behandeling

Betere tumorcontrole

Kortere behandelingstijd

Minder bijwerkingen



Hypofractionatie



Zeer hoge bestralingsdosis op korte tijd
Maximaal sparen omgevend weefsel
Kleine letsels
1-5 sessies
Hersenletsels (radiochirurgie)
Long, prostaat, bot, pancreas, lever, klier,…
+/- hormonotherapie, immunotherapie

Stereotactische bestraling (SBRT)



≤ 5 metastasen
Klier-/botletsels
PET/PSMA scan
+/- hormonale therapie
3 sessies
Klinische studies: DART Stereotactic body radiotherapy with or 
without Darolutamide for OligoRecurrent prostate cancer: a 
randomized phase II trial (DART)

Stereotaxie bij prostaatkanker
1. oligometastasen



Stereotaxie bij prostaatkanker
1. oligometastasen



Stereotaxie bij prostaatkanker
1. oligometastasen



Stereotaxie bij prostaatkanker
2. Gelokaliseerd prostaatcarcinoom



Stereotaxie bij prostaatkanker
2. Gelokaliseerd prostaatcarcinoom

- Beperkt prostaatcarcinoom
- 4-5 bestralingssessies
- Geen heupprothese
- Goudmarkers



Stereotaxie van de prostaat

MR linac: lineaire versneller + MRI



Stereotaxie van de prostaat



De nog iets verdere toekomst…
Prostaatkanker en protontherapie?



Protontherapie

Betere distributie van de toegediende dosis



Protontherapie in België

Bouw gestart september 2016
Eerste patiënt zomer 2020
UZ Leuven Gasthuisberg



Prostaatkanker en protontherapie?

Theoretisch voordeel: planningsstudies
Minder lage dosis bestraling blaas en darm bij protonen

Studies lopende 



Radiotherapie bij prostaatkanker
Een stralende toekomst



Bedankt!

Het radiotherapie team AZ Sint-Jan Brugge


